
 KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI č. 10 OLOMOUC - NEMILANY 

Zápis č. 6 z jednání konaného dne 10. července 2017 

 

Přítomni za KMČ: Renata Pospiechová (předsedkyně), Zdeněk Kříž, Josef Monič, Šárka 

Belšíková, Eva Pospíšilová, Zdenka Štefanidesová 

Omluvena: Eva Kaněčková, Pavla Svobodová 

Hosté: Městská policie, Policie ČR, A. Fill, V. Pavlík 

 

Došlá pošta: 

 Od 1. 7. 2017 se provozovatelem vodovodní sítě na území Nemilan stala nově Moravská 

vodárenská, a.s. Společnost jednotlivě osloví odběratele a uzavře s nimi nové smlouvy o 

odběru vody. 

 Budova bývalé školní jídelny na České čtvrti byla na základě rozhodnutí Rady města 

vyjmuta z prodeje v elektronické dražbě. Budova zůstane v majetku města a správě ZŠ 

Nemilany, vlastník rozhodne o podmínkách správy, případném pronájmu atd.   

 KMČ obdržela informace o konání sběrových sobot v roce 2018. Pro příští rok je pro 

Nemilany naplánován podzimní termín sběrové soboty - 6. října 2018. 

 KMČ byla informována o žádosti, kterou podal Odbor koncepce a rozvoje MMOL – pro 

celé Nemilany bude stanovena zóna 30km/hod 

 

Ostatní: 

 Během měsíce srpna proběhne oprava dveří kapličky ve Sportovní ulici. 

 KMČ nechá do konce letošního roku opravit propadající se překop vozovky na konci 

ulice Povelské, část chodníků na ulicích Kožušanská - Lidická. Z financí schválených 

Radou města bude vybudován další chodník na ulici Kožušanská. Dále se jedná o opravě 

chodníku kolem Jednoty.  

 MMOL zamítl žádost o umístění automatu na jízdenky MHD v Nemilanech.  

 KMČ stále řeší možnost umístění konečné autobusové zastávky na ulici U Sokolovny 

vedle tréninkového fotbalového hřiště. 

 Občany vznesen dotaz, zda je plánována úprava povrchu vozovky na ulici Kopretinové - 

vybudování asfaltové silnice na této ulici zatím není v plánu, jedná se o velkou investici.  



 KMČ osloví MMOL a ČEZ s žádostí o informace o plánovaném přesouvání elektrického 

vedení pod zem v části Nemilan.  

   

Nové požadavky: 

 Pan Fill vznesl důraznou a opakovanou stížnost na neutěšenou a chodce ohrožující 

dopravní situaci na ulici Kožušanské. 

 Pan Pavlík vznesl stížnost na nepatřičné dopravní značení na území Nemilan: 

o ul. Kožušanská – stále nevyřešeno posunutí dopravního značení „kruhový objezd“ 

za kapličkou.    

o ul. Kopretinová – dopravní značení „průjezd zakázán“ není při velmi nízkém 

pohybu automobilů opodstatněné. 

o ul. Janíčková – dopravní značení „průjezd zakázán“ není řidiči hojně 

respektováno a za stran policie není možnost vzhledem k délce ulice dodržování 

zákazu ohlídat.  

KMČ o umístění těchto značek nebyla informována a žádá MMOL o informovanost ve 

spojitosti s umisťováním nových dopravních značek na území Nemilan – hojné umisťování 

značek se zdá jako nesystematický krok.  

Vzhledem k závažnosti a množství stížností týkající se dopravy pozve KMČ na zářijovou schůzi 

zástupce dopravního odboru MMOL, se kterými bude uvedené stížnosti řešit.     

 Pan Pavlík vznesl žádost na vysazení zeleně jako protihlukové stěny na konci obce 

směrem k frekventovanému silničnímu obchvatu Olomouce. A požádal o měření hluku. 

KMČ podstoupí tuto žádost na odbor životního prostředí. 

 Urgence vyřešení vrůstání zeleně do sloupu elektrického vedení na rohu ulic Povelské a 

Lidické – KMČ nahlásí na ČEZ. 

 KMČ prověří možnost umístění veřejného osvětlení na ulici Návětrná v souvislosti 

s novou výstavbou na této ulici. 

 Majitelé domu na Lidické ulici č. 10 vznesli žádost, aby v bezprostřední blízkosti jejich 

domu nebyla tráva sečena zahradními traktory, které narušují zdivo domu. KMČ 

doporučuje majitelům domu domluvu přímo s pracovníky firmy, která sečení provádí.  

 Manželé Pyšní, Kožušanská ul. č. 9, vznesli stížnost na špatně vyspádovaný chodník a 

nevyřešený odvod dešťové vody z vozovky. Při silnějším dešti jim zatéká do domu a po 

průtrži měli vyplavený sklep.   



 

Zapsala: Mgr. Šárka Belšíková 

Ověřovatelka zápisu: Mgr. Zdenka Štefanidesová 

 

Pozor změna termínu! 

Příští schůze KMČ Nemilany se koná v pondělí 21. srpna 2017 v 18:00 hod. v budově 

detašovaného pracoviště MMOl, ul. Lidická č. 31. 

       

             

         Mgr. Renata Pospiechová 

        předsedkyně KMČ č. 10 Nemilany 

 

 


